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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجية

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) إرادة(ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمال            

.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس 

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 مشروع اسماك الزينة 
 

 ملخص المشروع .1

  اسماك الزينة اسم المشروع

 وادي األردن  المقترحموقع المشروع

 منتجات المشروع
 مولي، بالتي، جوبي،(اسماك زينة

 )سورد تيل

  اثنان األيدي العاملة

 دينار 17.377 ياالستثمار الكل

 % 33.5 معدل العائد الداخلي

 دينار 13.606 لحاليةصافي القيمة ا

  1.8القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات 3 فترة االسترداد
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تـزين   اسماك الزينة    أحواضوأصبحت   ،الناس منذ فترة باالهتمام بأسماك الزينة     أ  بد

 المائية بشكل   األحياءتطور علم   و .االنتشار تتزايد ب  وأخذت لل،والقصور والف  المنازل

اكبـر  العلم   حيث قدم  ،عالم األحياء المائية المخصصة للزينة    مجال   وخاصة في    كبير

باع شا  العمل على سد احتياجات و      الحديثة التكنولوجيا تطور    فقد سهل  .متعة لإلنسان 

من  في إنتاج متطلبات األحياء المائية        التطور نتيجة رغبات مربي األسماك من الهواة    

 أمكن معرفة أفضل طرق تربيـة       وقد .األمراضة   وغذاء ومواد مكافح   وأدواتمعدات  

 خاصة األسماك االستوائية التي تربى بكثـرة فـي أحـواض             الزينة   ورعاية أسماك 

لحفـاظ  لتطويع البيئـة     من اجل    وكل ما تحتاجه هذه الكائنات الحية الجميلة       ،الزينة

 .بألوانها وأشكالها الطبيعيةعليها 

لدرجـة  اتخضع ب ي تربيتها في حوض السمك       التي يرغب المرء ف    األنواعاختيار   إن

 ،األنواع تكون الرغبة لوحدها السبب في اختيار      أنيجب    وال ،للذوق الشخصي  األولى

 وانسـجام   ،مراعاة حجم السمك  منها   االختيار العشوائي    حد من  عديدة ت  أسبابفهناك  

حجم  ومتطلبات النوع بالنسبة ل    ، من السمك  األخرى األنواع مع بعضها ومع     األصناف

 وأنواع تحب العزلة    وأنواع متوحشة   أنواع وهناك    .الغذاء و  درجة الحرارة  ،الحوض

 يكـون   أن ولهذا فان االختيـار يجـب        ،األحجار تحب تجاويف    وأنواع تتحب النباتا 

 0األسماك تربية عملية لال تفشمدروس حتى 

زينـة  بدايات متواضعة في مجال تربية اسماك ال       األردن في   األسماك بعض مربي    بدأ

 بأحواضين منازلهم   ي والمهتمين بتز  ةلتلبية الطلب المتزايد على اسماك الزينة للهوا      

 المستثمر األردني في اآلونة األخيـرة مهتمـا بتربيـة           أصبح لذا   .من اسماك الزينة  

 .األسماك على هذا النوع من  المتزايداسماك الزينة على مستوى تجاري لتلبية الطلب        

مزرعة وادي شعيب، مزرعـة فرعـون فـي         (هذه الغاية    مزارع ل  3وقد تم تأسيس    

   .السـنة /  سـمكة  ألـف  200حوالي  بقـدر ت إنتاجيةوبطاقة  ) مزرعة بطيخة والقنية،  

 اخذ االستشارة المناسبة في هذا      من الهوايةهذه   ممارسةوينصح الهاوي عند البدء ب    

  . المناسبةواألسماكالمجال الختيار الحوض المناسب 
 
  

 

 
       

 : وصف المشروع1. 2

 المقدمة.2
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وادي  بالطريقة المكثفة في منطقـة        الزينة تربية اسماك يعتمد المشروع على    سوف  

اه الري التي يمكن    ومي ، والدافئة  المقترحة نظرا لتوفر مياه الينابيع المتدفقة       األردن

  الولودة نظرا لسهولة تربيتها       اسماك الزينة  المشروع بتربية     وسيبدأ ،االستفادة منها 

وامل التي تؤثر في عمليـة      ومن الع  ،خريفالت أحواض داخل    كل شهر مرة   هافريخوت

 نأ  عتقـد  الناس ت  ةعام أنه  من الجدير ذكر  و  . والتهوية درجة حرارة الماء   التفريخ

 حيـث   . تلـد  األسماك بعض   إال أن  االعتقاد ورغم صحة هذا     ،تلد  تبيض وال  األسماك

يـتم   اكتمالـه د مرحلة   وبع .نمو الجنين  ثم ي  األنثىيقوم الذكر بتلقيح البويضات داخل      

 البالتي الجـوبي    ،ة الولود األسماك أنواع ومن   .الوالدةب ةشبيه  بعملية وضع الصغار 

ـ  وا يـدرك  أنويجب على مربي اسماك الزينة       . المختلفة هبأنواعالمولي    معظـم   أنب

تم  وي . واألمهات األباء البد من عزل الصغار عن       ا تفترس صغارها لذ   ة الولود األسماك

 تفصل األمهـات واآلبـاء عـن المواليـد          تحاضنا أو شبكات عزل    ذلك عن طريق  

 ،عند البداية بأي مشروع خاص بتربية اسماك الزينـة أو الهـواة           صح  ينو 0الصغار

 يالـدور نها تتميز باإلنتاج    أكما   .اهبتربية األسماك الولودة لسهولة التعامل مع      البدء

 عام  تضع بيضها مرة كل    ضالتي تتكاثر بالبي    الزينة سماكأ بينما   0 شهر لك /خلألفرا

سـكار و   الو تيترا و الديسكاس وا    النيون  السمكة الذهبية جولد فيش واسماك       ومنها

  .وغيرهاالسيكلد 
 

 : مبررات وأهداف المشروع 2. 2
 وان  ،اسـماك الزينـة    الخارجية لتامين احتياجاته من      األسواق على   األردنيعتمد  

إحـالل اإلنتـاج    خاصة بتربية اسماك الزينة من شانه        مشاريع   تأسيسالعمل على   

   . اسماك بكلفة اقل وإنتاج المحلي بدال من المستوردات

 :يهدف المشروع إلىو 

 .المحليتغطية حاجة السوق  لزينة التربية اسماك •

 .تحقيق عائد جيد الصحاب المشروع •

 . عمل  خلق فرصتقديم فرصة استثمار جيدة و  •
 
 
 
 
 
 
 

 العام للمشروع الموقع 3. 2
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العديد من   وذلك لوجود    ، المواقع المالئمة للمشروع   األردن من وادي   منطقة   تعتبر

 كمـا تمتـاز     ،ت المستخدمة أصال في ري المزروعا      الجوفية واآلبار ،ينابيع المياه 

العوامل المساعدة علـى    وكل ذلك يعتبر من      ءفياالدمنطقة وادي األردن بشتائها     

 أمـاكن قرب من    كما تمتاز منطقة وادي األردن بال      .مناطقتربية األسماك في تلك ال    

 .التسويق الرئيسة
 
 

 
 

 من المواطنين في تلبية احتياجاتهم من اسماك الزينة علـى اإلنتـاج             الهواةيعتمد  

.  وسوريا بصورة رئيسية   ، والفلبين ،من سنغافورة  إلى اإلستيراد   المحلي باإلضافة   

 ان تأسيس مشـاريع   . ثالث مزارع   مثل في   متواضع ويت  علما بان اإلنتاج المحلي   

 المحلـي ورفـع     اإلنتاج سيعمل على تعزير      الزينة سماكاجديدة متخصصة بإكثار    

  .نسبة االكتفاء الذاتي من هذه المادة
 

 خدمات المشروع وتصنيفها   1. 3

يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملة في مجال تربيـة اسـماك             

ذات النوعية الجيـدة والتـي تصـلح        األسماك الولودة   إنتاج  بزينة والمتخصص   ال

 جزء بالمليون من اجل تأمينها 5000 حتى  نسبياالمالحةوتربيتها في المياه العذبة  

  .أسعار مناسبةمحالت بيع التجزئة بل
 

 

 :    أسماك الزينة نوعان و

تكاثر احدها ي   أيضا ،  نوعانمياه العذبة وهي    التي تعيش في ال   أسماك الزينة    •

 .بالوالدة واآلخر بالبيض، وتمتاز هذه األسماك بصغر حجمها نسبيا

 المالحة وتتميز باألحجام األكبر واأللوان التي تعيش في المياه أسماك الزينة  •

 . كبيرة من المياهكمياتالجذابة ولكنها تحتاج إلى مساحات أرحب و

 

 

 
  

 

 

  السوقدراسة. 3
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  السوق المحلي 2. 3
اإلنتـاج  و عن طريقي اإلستيراد     الزينة   من أسماك تم تغطية حاجة السوق المحلي      ي

 قـدر ي عيرا مش 3العاملة في األردن    الزينة   أسماك   بلغ عدد مشاريع  ، حيث   المحلي  

 وزارة  بيانـات  حسـب    األنـواع  سمكة زينة من مختلف      ألف 200 حوالي  ب إنتاجها

هذه  أصحاب مع العلم بأن  . االستهالك إجماليمن  %  11.1 تمثل ما نسبته     الزراعة

المشاريع يقومون بتزويد محالتهم الخاصة باألسماك وتسويق الفائض عن حاجتهم          

 .لآلخرين 

 

  االستيراد3. 3
 رقـم   التعرفـة الجمركيـة   تحـت بنـد    تأتي مستوردات األردن من أسماك الزينة       

هذا وقد أظهرت بيانـات دائـرة       ".  أسماك الزينة حية   " والذي ينص على     301110

 على النحو 2002-1997ميات اإلستيراد من هذا البند للسنوات   اإلحصاءات العامة ك  

 : التالي

 

 %نسبة التغير   كغمالكمية السنة
1997 5.196 - 
1998 5.820 12.0% 
1999 7.930 36.3% 
2000 16.467 107.7% 
2001 13.142 )20.2(% 
2002 11.166 )15.0(% 

، وأن %24.2ات اإلستيراد قد بلغ من السابق يتبين أن معدل الزيادة السنوية في كمي

 علما بان .كغم 9.950معدل الكميات المستوردة خالل الفترة المشار إليها قد بلغت 

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لم تظهر أية كميات مصدرة أو معاد تصديرها باستثناء 

 . كغم فقط230 حيث بلغت 2000العام 
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تقريبا لألسماك ذات األوزان الصغيرة % 70 تتوزع كميات األسماك المستوردة بنسبة

 أنهذا في حين . ، وهي من األسماك الولود التي تعيش في المياه العذبة )غم2-10(

وهي من األسماك التي ) غم30-10(هي لألوزان الكبيرة % 30الباقي والبالغة نسبته 

  0)مياه البحر(تعيش في المياه المالحة 

 

األسماك الولود ذات األوزان الصغيرة، وبافتراض هذا وحيث أن المشروع سيعنى ب

 غم ، فان معدل عدد األسماك المستوردة خالل الفترة 6معدل وزن السمكة الواحدة 

وبإضافة كميات اإلنتاج المحلي من أسماك الزينة .  سمكة1.658.000السابقة يبلغ 

مياه تعيش في ال%) 70( سمكة ولود أي 140.000 سمكه منها 200.000والبالغ 

 مليون 1.8 سمكة أي حوالي 1.798.000العذبة، فان معدل حجم الطلب السابق يبلغ 

 .سمكة

 

 :الطلب المتوقع  4 .3

 الزينة نظرا لوعي الناس بأهميتهـا       أسماك يتزايد حجم الطلب على      أن المتوقعمن  

يبحث فيه اإلنسـان     في الوقت الذي     ين أركان منازلهم والترفيه عن أنفسهم       يفي تز 

 .   عن نفسه من ضغط الحياةهللترفي
 

وهي سـنوية  %  5 في حجم الطلب ستكون بحدود        الزيادة نسبة أن تم افتراض قد  و

% 24.2 والتي بلغـت     االستيرادالنمو في   نسبة  بمعدل   ما قورنت    إذا نسبة متحفظة 

  ).2002-1997 (لألعوام

 

 

 حجم الطلب المتوقع

 سمكةألف  

 السنة

1.985 2004 
2.084 2005 
2.188 2006 
2.297 2007 
2.412 2008 

 والطاقة المقترحةالمشروع من السوق حصة  5 .3
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 ألف سمكة في السنة األولـى       300بافتراض أن المشروع سيكون قادرا على تفريخ        

 بعد األخذ بعين     ، سنويا ، فان الجدول التالي يبين كميات المبيعات       % 5تزداد بواقع   

% 5وفي األمهـات والـذكور بواقـع        % 20 ة بواقع نسبة نفوق في األسماك الوليد    

 :للسنوات الخمسة القادمة 
 

 المبيعات المتوقعة

 ألف سمكة

الطلب المتوقع 

 ألف سمكة

 السنة

228 1.985 2004 
239 2.084 2005 
251 2.188 2006 
264 2.297 2007 
277 2.412 2008 

 %.11.5هذا وتشكل حصة المشروع من السوق حالي 

 

  وأسعار البيع  والتسويق المنافسة  603

. تأتي المنافسة لهذا المشروع بشكل رئيس من اإلنتاج المستورد من أسماك الزينة             

 .هذا في حين ال يعتبر اإلنتاج المحلي منافسا نظرا لتواضع كميات اإلنتاج

 

سيتمكن المشروع من المنافسة في حالة البيع بأسعار منافسة للمستوردات والتـي            

 ألف دينار خالل السنوات     72 ألف دينار و     27ستوردات منها بين    تراوحت قيمة الم  

 رخيصة من   بأسعار اسماك الزينة محليا وبيعها      إنتاجومن الممكن     .1997-2002

والتي  منافسة للمستورد    أسعارسمكة وهي   / فلس 75 بمتوسط   أي فلس 100 – 50

 مـن   سـمكة /   فلـس  250  بسـعر  بالتجزئةتباع   و فلس 150تصل بالمتوسط إلى    

 ويمكن تسويق منتجـات   . مولي وبالتي وال تيل والجوبي    داألسماك الولودة مثل سور   

 محالت بيع اسماك الزينة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة  إلىمباشرة  المشروع

 

 

 

 

  المتوقعةاإليرادات 703
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 اإلنتاجيـة طاقتـه   البالغ  و لألعوام الخمسة القادمة   يتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع    

كما هو مبين في الجدول أدناه ،  مـع العلـم أن               األولى   في السنة ألف سمكة    192

، ةكسـم / قـروش  10-5 يباع حاليا من     بالجملةزينة المقترحة   سماك ال اسعر بيع   

 . سمكة/ قرش 7.5 من المشروع بحوالي ةالمنتجة ويمكن بيع السمك

 

اإليرادات المتوقعةالسنة

 17.100األولى

 17.950الثانية

 18.850الثالثة

 19.800الرابعة

 20.800الخامسة
 
 

 
 

 المشروع  موقع 104
بسبب اعتـدال    ،تعتبر منطقة وادي األردن من المواقع المالئمة لمثل هذه المشاريع         

 0 والتي تعتبر عامال هاما وحساسا في مشاريع تربية األسـماك          درجة الحرارة شتاء  

األغوار الوسطى التي تتميز بوجود ينابيع      ومن المواقع المقترحة منطقة سويمة في       

 كما 0 جزء بالمليون تستغل في ري المحاصيل       2000ال تزيد عن  متدفقة ذات ملوحة    

  المسـتهدفة  سواقاألتتميز المنطقة بالمناخ المالئم لألسماك باإلضافة إلى قربها من          

 . مثل العاصمة عمان والزرقاء واربدالزينةسماك أل

 

  األرض 2 .4

 ومن الممكـن تنفيـذ    ،يضااألر من   كبيرة مساحات   إلىالمشاريع  ثل هذه   ال تحتاج م  

 ،ارتوازيبئر مياه   مياه نبع أو      فيها المشروع ضمن الوحدات  الزراعية التي تتوفر      

ـ     بأحد المواد الكيماوية مثل الكلـور      ةكون معامل ت مياه ال    ةأو أي  ه ذ، وألغـراض ه

 . سنويا دينار500   بمبلغونمدالدراسة فقد افترض  استئجار قطعة أرض مساحتها 
 

 البناء  3. 4

الدراسة الفنية.4
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 x 1.5 x 2.7 أبعـاد المسـلح ب  طون  ا من الب   سمك  خمس برك  إلىيحتاج المشروع   

على أن ال يزيد ارتفاع الماء فيها عن         سمك احتياط    إحداها بركة  ،كل بركة لتر  م 1.2

لخمس وتعتبر هذه البرك كافية الستيعاب األسماك المنوي تربيتها خالل ا           0سم 100

 مـا  يتسع إلى من المياه مكعب كل متر علما ان . السنوات المفترضة لعمر المشروع   

أمهات األسماك تضع مواليدها كل شـهر       كما ان    .من األسماك  فرخ 2000 مجموعه

 إلـى  أسبوعين  فترة تتراوح بين      جاهزة للتسويق بعد   األسماك أفراخمرة وتصبح   

 .شهر من تربيتها

 : ياجات المشروع من األبنية المختلفة يبين الجدول التالي احت

 

المساحة  البيان

 )2م(

التكلفة 

 2م/دينار

 اإلجمالي

 مبنى بسيط لصاحب المشروع والعامل

 ومستودع 
70 50 3.500 

  مx 1.5 2 إسمنتية مسلحةبرك 

  5عدد  م1.2 ارتفاع
- - 1.000 

 4.500   المجموع

 

 :األثاث 4. 4
  . دينار500لصاحب المشروع والعامل تقدر كلفته بحوالي بسيط يحتاج المشروع إلى أثاث      

 

  واألدواتالعدد   5. 4
 معدات  أوسواء لتجهيز البرك    يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع          

 : كما هي موضحة في الجدول التالي.من السوق المحلي المناولة والصيد 
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دينار/ اإلجمالي دينار/الكلفة  دالعد   
 البيان

  هواء ضاغطة 2 350 700
  كهرباء احتياطمولد 1 2.500 2.500
 فيبر لنقل السمك/أحواض زجاجية 3 50 150
شبك عزل، (عدد وتجهيزات اخرى  - - 750

شبك صيد، جهاز فحص األكسجين 

 )والحموضة
 المجموع 4.100

 
 وسائط النقل 6. 4

 وتلبيـة احتياجـات     المنتجاج وبيع   يحتاج المشروع إلى سيارة لنقل مستلزمات اإلنت      

 . دينار7.000 المختلفة، تقدر قيمة السيارة بحوالي المشروع

 

 : المواد األولية  7 .4
، األسـماك  الالزمة للتغذية والمكونة مـن مسـحوق         األعالفتتمثل المواد األولية ب   

 0 لحين تسويقها  %30 إلىالصويا، الذرة الصفراء والفيتامينات بنسبة بروتين تصل        

 -300 مـا بـين      حولكنها تتراو   الخلطة حسب مكوناتها ومصدرها    أسعارتختلف  و

  0الطن بالمتوسط /  دينار350 أي ،طن/  دينار400

 

علـى أن تسـتبعد      ، ذكر 1.500  و  أنثى للتفريخ  500شراء  هذا وسيبدأ المشروع ب   

 ويتـراوح  ،    ، حيث تنخفض إنتاجية األمهات     بعد سنة من اإلنتاج     والذكور األمهات

فرخ  600 حوالي   أيشهريا  /  فرخ   60 – 40 الزينة الولود ما بين      أنثى سمك  إنتاج

 . ذكورة ثالثإلى أنثىوتحتاج كل سنويا 

 

تم افتراض أن المشروع سيكون قادرا على تأمين احتياجاته من األمهات والـذكور             

ذاتيا ، إذ أن نسب النفوق المشار إليها في األمهـات والفـراخ نغطـي احتياجـات                 

هذا كما يلزم للمشـروع المعقمـات والمطهـرات         . مشروع في السنوات الالحقة   ال
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يبن الجدول التالي احتياجات المشروع من المواد األولية في         . الخاصة وكذلك المياه    

 : السنة األولى من التشغيل
 
 

 الكمية البيان

 عدد 

 السعر

 دينار

 التكلفة

 دينار

 250 0.50 500 أمهات للتفريخ 

 750 0.50 1.500 قيح للتلذكور

 560 350 طن 1.6 أعالف

 300 - -  ومعقماتمطهرات 

 1.000 - - مياه

 2.810   المجموع

 . تعقيم الهير والتط الفورمالين في  مادةيمكن استعمال* 

 

 : الضروريةالخدمات 8. 4
 في المشروع لتأمين ضخ األوكسجين بواسـطة      يحتاج المشروع إلى توفر الكهرباء      

هواء، ويمكن االستغناء عن الكهرباء في حالـة توفرميـاه الينـابيع أو             ضاغطة ال 

 ووقـود    ماتور الكهرباء عند الحاجة       كما يحتاج إلى توفير السوالر لتشغيل      األنهار،

 . للسيارة

 ويمكن  ،الخدمات الضرورية من طرق معبدة وماء وكهرباء      سويمة  يتوفر في منطقة    

 الموجودة فـي  اآلبار / الينابيعلك المياه من   توفير الكهرباء من شركة الكهرباء وكذ     

 :ما يليك كلفة الخدمات الضروريةوتقدر المنطقة ، 

 البيان شهر/ دينار دينار/ الكلفة 
 كهرباء  20 240

 وقود  100 1.200
 المجموع   1.440
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 القوى العاملة واألجور السنوية 9. 4

 

 البيان الراتب الشهري دينار/ الكلفة
 مالك المشروع 250 3.000
 فنيعامل  150 1.800
 المجموع 4.800

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج 10. 4
يعتقد بأنها كافية الختيـار     .  اشهر   أربعة خالل   المشروعمن المتوقع أن يتم إنجاز      

والبـدء  ) شراء التجهيزات واألسماك  ( الموقع وتنفيذ األعمال اإلنشائية والتجهيز      

 .بالتشغيل 
 

  
 
 

 

 كاليف التشغيل ت1. 5

دينار/ الكلفة البند  

 2.860 المواد األولية

 4.800 الرواتب واألجور

 1.440 الخدمات الضرورية

 500 اإليجارات

 600 مصاريف التسويق

 2.130 مصاريف تشغيل أخرى

 12.330 المجموع

 

الدراسة المالية. 5
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 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص 2. 5

دينار/ الكلفة البند  

 4.500 البناء

د واألدواتالعد  4.100 

ثاثاأل  500 

 7.000 سيارات

 100 تأمينات مستردة

 16.200 مجموع األصول الثابتة

 150 مصاريف التأسيس

 1.027 رأسمال عامل

 17.377 المجموع

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل3. 5
يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسجيل والتـرخيص           

 .  دينار150صاريف متفرقة وتقدر وم
 

   رأس المال العامل4. 5
تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر وقـد بلـغ               

 .دينار)  1.027(
 

  وسائل التمويل بالدينار5. 5
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض              

سنويا، كما هو موضح فـي الجـدول         % 8حلية وبفائدة     مؤسسات اإلقراض الم  

 :التالي
 
 
 

 البند دينار/القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 9.877 57
 قرض الموجودات الثابتة 7500 43
  المجموع 17.377 100
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  األسس والفرضيات المالية 6. 5
 تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر              

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة            •

 .المفترضة لإليرادات

 .%5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  •

اعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل باعتبـار انـه مشـروعا              •

 .زراعيا

 %. 75افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية 7. 5
 

 المرفق أنيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية 

تشير التدفقات النقدية   كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المـردود المـالي يرتقـي       على الوفاء بالتزاماته الماليـة        المشروع قادر  أن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق           .لمستوى التوقعات 

 : والتي تبين ما يلي. التقديريةةالنقدي، الميزاني
 

  دينار في السنة األولى      2.156 يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين        أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة5.228و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب      . لصاحب المشروع ولعامل واحد   سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار   5.834 إلىرتفع   دينار في السنة األولى ت     4.800واألجور التي ستدفع لهم     

 .في السنة الخامسة

فـي   % 35.1في السنة األولى و     % 12.9تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و %  20.7ونسبة العائد على حقوق الملكية بين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

35.1.% 
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 .دينار NPV  13.606تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .33.5ل العائد الداخلي للمشروع يبلغ معد -

 1.8تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .وات سن3تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب              -

يير المالية أعلى مـن     يبقى المشروع مجديا وتبقى المعا     % 20و% 10تتراوح بين   

 حساسا النخفاض   المشروعويعتبر. الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

 .  األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك%20أسعار البيع بنسبة 

 

 

 

. و الخسائراألرباححساب  -  

.قائمة التدفقات النقدية -  

.لعموميةالميزانية ا -  

.لية ملخص االستنتاجات والمعايير الما-  

  الماليةمالحق ال5.8



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسماك الزينةاسم المشروع
وادي االردن صاحب المشروع

--رقم المشروع
0اسم المرآز

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
اإلنتاج المخطط له ( بالوحدة)

17,10017,95518,85319,79520,785المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,8601,9552,0502,1552,260تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,8001,8901,9852,0842,188تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,8803,0243,1753,3343,501تكاليف المصنع التشغيلية

7,5406,8697,2107,5737,949مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
9,56011,08611,64312,22312,837الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
00000إيجارات

500500500500500أيجار أرض
630662695729766مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 4,7905,0045,2305,4665,715مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
1,7141,7141,7141,7141,714اإلستهالك لإلصول الثابتة

1500000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,6546,7196,9447,1817,429مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,9064,3674,6995,0425,408الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

750627492343180الفائدة على القرض
2,1563,7404,2074,6995,228الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2,1563,7404,2074,6995,228األرباح الصافية

%58%59%60%61%70نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 13,24411,89812,04112,18612,320نقطة التعادل

%59%62%64%66%77نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,50025.00180أألبنية
025.000منشآت أخرى
4,10010.00410معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
1,714المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1501150المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,0271,0270رأس المال العامل المطلوب

17,3779,8777,500إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسماك الزينةاسم المشروع
وادي االردن  الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
17,10017,95518,85319,79520,785المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
17,10017,95518,85319,79520,785المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
9,877حقوق الملكية

7,500قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7891,9643,2624,5425,796الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,37717,88919,91922,11524,33726,581مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
16,200مجموع اإلستثمارات

2387,5406,8697,2107,5737,949التكاليف التشغيلية المباشرة
4,7905,0045,2305,4665,715إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
750627492343180الفائدة

150المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

16,58813,08012,50112,93113,38213,843إجمالي التدفق النقدي الخارج
7894,8097,4189,18310,95512,738صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,2281,3511,4861,6351,799أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,2281,3511,4861,6351,799إجمالي دفعات سداد القرض

7893,5816,0677,6979,32010,939رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,6172,8053,1553,5243,921توزيعات األرباح

7891,9643,2624,5425,7967,019صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
اسماك 
الزينة

واديالموقع المقترح
--
0

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7891,9643,2624,5425,7967,019النقد

00000المدينون
238238238238238238المخزون

1,0272,2023,5004,7806,0347,257إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,500المباني

4,100األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
16,20016,20016,20016,20016,20016,200إجمالي األصول الثابتة
1,7143,4295,1436,8588,572اإلستهالك التراآمي

16,20014,48612,77111,0579,3427,628القيمة الدفترية لألصول الثابتة
15000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
17,37716,68816,27215,83715,37614,885مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,2281,3511,4861,6351,7990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,2281,3511,4861,6351,7990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

6,2724,9203,4341,79900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
6,2724,9203,4341,79900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
9,8779,8779,8779,8779,8779,877رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5391,4742,5263,700األرباج المجمعة
5399351,0521,1751,307الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

9,87710,41611,35112,40313,57814,885مجموع حقوق الملكية
17,37716,68816,27215,83715,37614,885مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %35.1%30.6%26.6%23.0%12.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%35.1%34.6%33.9%32.9%20.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.62.42.93.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

اسماك
الزينة

الموقع المقترح
وادي
االردن

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 13,606صافي القيمة الحالية
ي

17,377المشروع

IRR 33.5معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
9,877صاحب 

B/C 7,500القروض1.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد
ى  رض 

%43.2التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

2,1563,7404,2074,6995,228صافي الربح بعد الضريبة

%25.2%23.7%22.3%20.8%12.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%35.1%30.6%26.6%23.0%12.9معدل العائد على اإلستثمار %

%35.1%34.6%33.9%32.9%20.7معدل العائد على حقوق الملكية %

1.62.42.93.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

13,24411,89812,04112,18612,320نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.7%12,38030.1زيادة تكاليف المشروع

%20 1.5%11,15427.2زيادة تكاليف المشروع

%10 1.4%6,47122.4تخفيض مبيعات المشروع

%20 1.0%9,03410.9تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.5%9,03426.2زيادة تكاليف التشغيل

1.3%4,46119.0زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR33.5%معدل العائد الداخلي
NPV13,606صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR30.1%معدل العائد الداخلي
NPV12,380صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR27.2%معدل العائد الداخلي
NPV11,154صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR22.4%معدل العائد الداخلي
NPV6,471صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR10.9%معدل العائد الداخلي
NPV-665صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR26.2%معدل العائد الداخلي
NPV9,034صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV4,461صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,5880-16,588

17894,7703,981

2-386,0826,120

3476,4136,366

4506,7566,707
55222,90722,855

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,2470-18,247

17894,7703,981

2-386,0826,120

3476,4136,366

4506,7566,707
55223,67023,618

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

019,9060-19,906

17894,7703,981

2-386,0826,120

3476,4136,366

4506,7566,707
55224,43324,381



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,5880-16,588

17893,0602,271

2-384,2864,324

3474,5284,481

4504,7774,727
55220,12720,075

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,5880-16,588

17891,350561

2-382,4912,529

3472,6432,596

4502,7972,747
55217,34617,294

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,6120-16,612

18683,5372,669

2-424,8944,936

3525,1695,118

4555,4535,398
55721,65521,597

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,6360-16,636

19472,3041,357

2-463,7073,752

3573,9253,869

4604,1494,089
56220,40220,340


